
ऩोऩट आणण चोय 

मराठी : गागी लागू  



कुण्मा एके काऱी एका गालाांत एक भाणूव यशात 

शोता. काभ धांदा काशीच जभेना. ळलेटी तो चोमाा 
कयामरा रागरा. गालाच्मा काशीव दयू एक फांदय 

शोतां, ततथ ेदयू दयूच्मा देळाभधनू जशाज मेत अवत.  

एके ददलळी फांदयाजलऱ त्मारा एका पऩांजमााभधे 

ऩोऩट मभऱारा. त्माने तोच चोयरा.  
ऩोऩट त्माच्मा काशीच काभाचा नव्शता. तयी त्मा 
ऩोऩटारा त्माने ठेऊन घेतरां, कायण तो फोरू ळकत 

शोता. चोयारा लाटरां की कदाचचत माच्माकडून  गुप्त 

खजजन्मापलऴमी भादशती मभऱेर. 



तो पऩांजया उचरून घयी घेऊन आरा. त्माच ददलळी त्माने आऩल्मा 
ळजेामााची भेंढी चोयरी. भेंढी भारून काशी भाांव त्माने मळजलून 

खाल्रे आणण उयरेरे त्माच्मा धान्माच्मा कोठायात रऩलून 

ठेलरे.  

वांध्माकाऱी ळजेायी त्माची शयलरेल्मा भेंढीच्मा ळोधात अवताांना 
त्माने मा भाणवारा पलचायरे की त्माने भेंढीरा कुठे ऩादशरां आशे 

का? चोयाने फतघतरे नाशी अव ेवाांचगतरे ऩण ऩोऩट फोरून गेरा, 
"माने भेंढीरा भारून टाकरे आणण ततच े काशी भाांव कोठायाांत 

रऩलून ठेलरे आशे"....ऩोऩटारा आऩल्मा ऩूलीच्मा भारकाकड े

जामच ेशोते. जशाजालरून प्रलाव कयामचा शोता.  
भेंढीच ेउयरेरे भाांव ऩोऩटाने वाांचगतरे त्मादठकाणी फयोफय 

मभऱारे. ऩण चोय म्शणारा कक, "भी तुझी भेंढी चोयरी नाशी. शा 
ऩोऩट नेशभीच खोटां फोरतो."  ऩोऩटाने ऩयत ओयडून म्शणारा, 
"माने भेंढीरा भारून टाकरां आणण भाांवाचा काशी बाग कोठायाांत 

रऩपलरा."  

ळजेामाारा कऱत नव्शत की कुणाच्मा फोरण्मालय पलश्लाव 

ठेलाला. ऩोऩटाच्मा की त्मा भाणवाच्मा......! तो कोटाांत गेरा. 
दवुमाा ददलळी वुनालणी ठयरी. 



त्मा यात्री चोयाने ऩोऩटारा एका पऩांऩात ठेऊन 

पऩांऩाच ेतोंड काऩडाने फांद करून टाकरे. ऩूणा यात्र तो 
कऩड्मालय ऩाणी टाकत यादशरा. एका काठीने 
भधनू भधनू पऩांऩालय भायत यादशरा.  
मा भायण्माभुऱे लादऱाच्मा गजानावायखा आलाज 

मेत यादशरा. खयां तय ती एक छान यात्र शोती. 
आकाळाांत चांन्र , ताये रुकरुकत शोते. ऩण पऩांऩात 

फांद अवरेल्मा ऩोऩटारा शे कऱतच नव्शते. जेव्शा 
वूमोदम झारा तेव्शा चोयाने ऩोऩटारा पऩ ांऩातून 

फाशेय काढरे. ल पऩांजमाात फांद करून त्मारा वाष 

देण्मावाठी कोटाात घेऊन गेरा.  



कोटााभधे जेव्शा ऩोऩटारा त्माची वाष द्मामरा फोरपलण्मात आरे 

तेव्शा त्माने तेच ऩुन्शा वाांचगतरे जे त्माने प्रथभ वाांचगतरे शोते....." 

त्माने भेंढीरा भारून टाकरां ल काशी बाग कोठायात रऩलून ठेलरा "  

वला रोकाांनी ऩोऩटाच्मा फोरण्मालय पलश्लाव ठेलरा.  
ऩण चोय म्शणारा, "मा ऩोऩटाच्मा फोरण्मालय पलश्लाव ठेऊन तुम्शी 
भरा तुरूां गात ऩाठपलणाय? भरा त्मा भेंढीफद्दर काशीच भादशती 
नाशी. मारा एखादा दवुया प्रश्न पलचाया. तेमारा पलचाया की कारची 
यात्र कळी शोती?"  

ऩोऩटारा तोच प्रश्न पलचायण्मात आरा. आदल्मा यात्रीचा ढगाांचा 
गडगडाट, आणण लरून लशात अवरेल्मा ऩाण्माची आठलण मेऊन 

ऩोऩट म्शणारा, "कार यात्री खऩू भोठा ऩाऊव आरा शोता, ढग 

गडगडत शोते."  

त्माच ेफोरणे ऐकून रोक म्शणारे, "मा ऩषाच्मा फोरण्मालय 

नक्कीच पलश्लाव ठेलता मेणाय नाशी." आणण चोयारा वोडून देण्मात 

आरे. चोय ऩोऩटारा घेऊन तनघून गेरा.  



त्मा ददलवानांतय चोय आऩल्मा दवुमाा ळजेामााकड ेगेरा ल त्माचा एक 

कोंफडा चोयरा. कोंफडा भारून त्माच ेभाांव त्माने मळजलून खाल्रे. 

कोंफड्माची शाड ेआणण ऩांख घयाच्मा फाशेय, ऩांऩाजलऱ जमभनीत ऩुरून 

टाकरे.  

आऩल्मा कोंफड्मारा ळोधत ळजेारयण चोयाच्मा घयी आरी ल ततने 
चोयारा कोंफडा ऩादशराव का? अव ेपलचायरे. "भी तुझा कोंफडा 
ऩादशरा नाशी" चोय म्शणारा. ऩण त्माचा ऩोऩट फोररा, "त्माने 
कोंफडा भारून टाकरा. आणण मळजलून खाल्रा. शाडां आणण ऩांख 

ऩांऩाजलऱच्मा  जमभनीत ऩुरून टाकरी." 

ळजेायणीरा शाड आणण ऩांख ततथेच मभऱारे जजथे ऩोऩटाने वाांचगतरे 

शोते. ऩण चोय म्शणारा, "भी कोंफडा चोयरा नाशी" .....ऩोऩट 

ओयडरा,....." त्माने कोंफडा भारून टाकरा. आणण मळजलून खाल्रा. 
शाडां आणण ऩांख ऩांऩाजलऱच्मा  जमभनीत ऩुरून टाकरे." 

"शा भूखा ऩोऩट पक्त खोटच फोरतो....." चोयाने ऩोऩटाची णखल्री 
उडपलत म्शटरे.  

ळजेायणीरा ठयपलता मेईना की कोण खये फोरत आशे. ती कोटाात 

गेरी. दवुमाा ददलळी वुनालणी ठयरी.  



त्मा यात्री चोयाने ऩोऩटारा एका ऩत्र्माच्मा डब्मात थोड े

ऩाणी टाकून ठेलरे ल डब्माच ेतोंड काऩडाने घट्ट फाांधनू 

टाकरे. डब्माच्मा फाजूरा फपा  ऩवयरा आणण यात्रबय लाया 
घारीत फवरा. फपााभुऱे गाय झारेरी शला डब्माच्मा 
तोंडालय फाांधरेल्मा काऩडातून डब्मात जात शोती. गाय 

शलेभुऱे डब्मातीर ऩाणी गोठामरा रागरे. खयां तय ती एक 

छान यात्र शोती. आकाळाांत चांन्र , ताये रुकरुकत शोते. 
 ऩण डब्मात  फांद अवरेल्मा ऩोऩटारा शे कऱतच नव्शते. 
वकाऱी ऩोऩटारा डब्मातून फाशेय काढरे. ऩोऩट तय ऩूणा 
गायठरा शोता. ठयल्माप्रभाणे चोय ऩोऩटारा पऩांजमाात 

घारून कोटाात गेरा.  



ऩोऩटारा वाष देण्मावाठी फोरापलरे गेरे.  त्माने तेच ऩुन्शा 
वाांचगतरे जे त्माने प्रथभ वाांचगतरे शोते. ."त्माने कोंफडा भारून 

टाकरा. आणण मळजलून खाल्रा. शाडां आणण ऩांख 

ऩांऩाजलऱच्मा  जमभनीत ऩुरून टाकरे." 

रोकाांचा ऩोऩटाच ेफोरणे खये लाटत शोते. 
ऩण चोय म्शणारा, "मा ऩषालय फोरण्मालय पलश्लाव ठेलरा 
जाऊ ळकत नाशी. मा ऩोऩटाच्मा खोट फोरण्मालरून आऩण 

भरा तुरां गात ऩाठल ूळकत नाशी. त्मारा काशी इतय प्रश्न 

पलचाया. पलचाया त्मारा की कारची यात्र कळी शोती? 

ऩोऩटारा तोच प्रश्न पलचायण्मात आरा. गायठरेरी यात्र 

आठलून ऩोऩट म्शणारा, "यात्री खऩू गाय लाये लशात शोते. 
आजूफाजूच्मा ऩाण्माच ेफपा  झारे शोते."  

रोकाांनी भाना शरलून म्शटरां की मा ऩोऩटाच्मा फोरण्मालय 

पलश्लाव नाशी ठेऊ ळकत. शा भाणूव तनदोऴ आशे. आणण त्माांनी 
चोयारा जाऊ ददरे. चोय ऩोऩट घेऊन तनघून गेरा.  



त्माच ददलळी त्मा भाणवाने दवुमाा एका ळजेामााच ेडुक्कय 

चोयरे. त्मारा भारून काशी भाांव मळजलून खाल्रे ल उयरेरे 

राकडाच्मा लखायीत रऩलून ठेलरे.  

रलकयच तो ळजेायी आऩल्मा डुकयारा ळोधत आरा. त्माने 
चोयारा पलचायरे की त्माने डुकयारा कुठे ऩादशरे का?  

तो म्शणारा, "भी भुऱीच ऩादशरे नाशी"  ..... ऩण ऩोऩट फोररा,  
"माने डुकयारा भायरे. त्माच ेथोड ेभाांव मळजलून खाल्रे.  

ल उयरेरे लखायीत रऩलून ठेलरे." 

ळजेामााने ऩादशरां की चोयाने तवच केर शोत.....ऩण चोय 

म्शणारा, "भी डुक्कय चोयरां नाशी. शा भूखा ऩोऩट खये फोरूच 

ळकत नाशी.“  ऩण ऩोऩट ऩयत फोररा, "माने डुकयारा भायरे. 

त्माच ेथोड ेभाांव मळजलून खाल्रे. ल उयरेरे लखायीत रऩलून 

ठेलरे." 

ळजेायी म्शणारा की न्मामारमाभधेच माचा तनणाम शोईर. 

दवुमाा ददलळी वुनालणी ठयरी.  



त्मा यात्री चोयाने एका भोठ्मा बाांड्माच्मा ळजेायी 
जाऱण्मावाठी राकड जभा केरी. त्माच बाांड्मात तो 
ऩोऩटारा ठेलणाय शोता. यात्रबय तो राकड जऱत ठेलणाय 

शोता की ऩोऩट उद्मा न्मामारमाांत वाांगेर की यात्रबय इतके 

गयभ शोत शोते. इतके गयभ की उन्शाळमाांत ज्मा ददलवाांत 

जास्तीत जास्त गयभ अवते. ऩण ऩोऩटाने णखडकीतून 

ऩादशर शोतां की चोय काम कयणाय शोता. ऩोऩटाच्मा रषात 

आर की गेल्मा दोन बमानक यात्री काम घडर शोत आणण 

रोक त्माच्मा फोरण्मालय पलश्लाव का ठेपलत नव्शते. 
ऩोऩटारा भूखा फनपलण्माची वायी तमायी झाल्मालय चोयाने 
ऩोऩटारा पऩ ांजमाातून फाशेय काढून भोठ्मा बाांड्मात ठेलरे ल 

लय एक झाकण ठेलरे. भग त्माने फाजूरा ठेलरेल्मा 
राकडाांना आग रालरी.  जलऱ जलऱ एक ताव त्माने आग 

चारू ठेलरी आणण भग तो झोऩामरा गेरा. त्मा लाटरे की 
उयरेरी यात्रबय तनखाये जऱत यशातीर.  



बाांड्माभधे ऩोऩटारा खऩूच गयभ शोत शोत. तो भाणूव तनघून 

गेल्माचा आलाज आल्मालय ऩोऩटान े ऩोऩटाने बाांड्माच े

झाकण उघडून फाशेय आरा. त्माने ऩादशरे की ती छान यात्र 

शोती. आकाळात चांर , चाांदण्मा चभकत शोत्मा.  
ऩोऩट उडून घयाच्मा छऩयालय आरा आणण वायी यात्र तो 
नाचत शोता. त्माच्मा खमाा भारकाने त्मारा जजतके नाच 

मळकपलरे शोते ते वला त्माने केरे. चोय जजथे झोऩरा शोता 
ततथ ेलय तो ऩांजाने वायखे छऩयालय भायत शोता.  
वकाऱ शोण्माआधी तो खारी मेऊन बाांड्मात फवरा आणण 

झाकण रालून घेतरे.  

चोय अांभऱ जया उमळयानेच उठरा. छतालरून मेत अवरेल्मा 
आलाजाने त्मारा यात्रबय झोऩ रागरी नव्शती. त्माने 
ऩोऩटारा पऩांजमाात घातरे ल ते न्मामारमात गेरा.  



रोकाांचा आता ऩोऩटाच्मा फोरण्मालय पलश्लाव नव्शता तयी 
त्माच ेम्शणने  ळाांतऩणे ऐकून घेतरे...."माने डुकयारा भायरे. 

त्माच ेथोड ेभाांव मळजलून खाल्रे. ल उयरेरे लखायीत रऩलून 

ठेलरे." 

भग चोयारा आऩरे म्शणणे वाांगण्मावाठी फोरपलण्मात 

आरे.  

"मा भूखा ऩषाच्मा फोरण्मालरून तुम्शी भरा तुरूां गात ऩाठल ू

ळकत नाशी...“ चोय आत्भपलश्लावाने फोरत शोता, "भरा काम 

भादशत डुक्कय राकडाच्मा लखायीत कवा आरा.....मारा की 
दवुये प्रश्न पलचाया.....पलचाया की कारची यात्र कळी शोती. तो 
वाांगू ळकरा नाशी तय त्माच्माच्मालय पलश्लाव ठेलता मेणाय 

नाशी." 

न्मामारमात पलचायल्मालय ऩोऩट म्शणारा, "ती एक छान 

यात्र शोती. आकाळात चांर , चाांदण्मा रुकरुकत शोत्मा".... 

आणण तेच खय शोत.... 



चोयारा खऩू नलर लाटरां. त्माचा वभज शोता की 
यात्रबय बाांड्मात गयभीभुऱे ऩोऩट शैयाण झारा अवेर 

ऩण तो घाफयरा नाशी. तो म्शणारा, "ऩादशरत, मा 
ऩषाच्मा फोरण्मालय पलश्लाव ठेलरा जाऊ ळकत नाशी. 
आऩल्मा वलााना भादशत आशे की कार यात्री लादऱात 

ककती दगड छतालय मेऊन ऩडरे. त्माभुऱे झोऩशी 
झारी नाशी.”  

त्माच ेफोरणे ऐकून न्मामाधीळाांना खऩू आश्चमा 
लाटरे. त ेवला एका वूयाांत फोररे की , "मारा घेऊन जा 
ल तुरूां गात फांद कया. माच्मा फोरण्मालय पलश्लाव 

ठेलरा जाऊ ळकत नाशी. शाच खया चोय आशे." 



त्मा चोयारा तुरूां गात डाभरां ल रोक त्मा ऩोऩटारा फांदयालय 

घेऊन गेरे जजथनू त्मा भाणवाने ऩोऩटारा चोरून आणरे 

शोते. नापलक, ऩोऩटाचा भारक, ऩोऩट शयलल्माभुऱे द:ुखी 
शोता. त्मारा त्माचा ऩोऩट मभऱाल्मालय तो ऩोऩटारा 
खाांद्मालय फवलून जशाजालय आरा. आणण दोघाांनी एका 
नव्मा वभुर मात्ररेा वुयलात केरी. 

वभाप्त  




